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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/04/2022 REFERENT
A ADOPTAR UN ACORD DE CORRESPONSABILITAT I COGOVERNANÇA PEL QUE FA AL FOMENT I AL FINANÇAMENT
DE L’EDUCACIÓ DELS 0 ALS 3 ANYS A CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant
tota la vida per a tothom.
Núm. 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
La universalitat i inversió en l’educació infantil és una de les mesures més importants de les polítiques educatives
per promoure el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats. Tota l’evidència acadèmica i d’organismes
internacionals avalen els avantatges i el valor social d’invertir en l’atenció socioeducativa de la petita infància 0-6
anys. Diversos estudis demostren que la inversió en la primera infància obté el retorn més alt, respecte a altres
edats, en benefici a l’Estat i als ciutadans (Heckman, 2011). També, a nivell espanyol la rendibilitat social de
l’educació primerenca va ser de més de 4 vegades el seu cost (Van Huizen, Dumhs i Plantega, 2016). Així mateix,
l’Agenda 2030 incorpora l’educació infantil com a objectiu específic i defensa la seva universalitat i accessibilitat.
El Parlament va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat. En compliment d’aquesta Llei, el
2005, es va signar el Primer Acord-marc referent al finançament per a la creació de noves places públiques i per
al sosteniment d'aquestes, en els centres de titularitat de les corporacions locals, on s’establia una aportació de la
Generalitat de 5.000 euros per plaça creada i de 1.800 euros any per al sosteniment de la plaça. També,
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complementàriament, es va impulsar una important línia d’ajuts destinats a la població desafavorida, fins a un
màxim de 1.350 € anuals. Finalitzat el termini del Primer Acord-marc, el 2010, es va signar el Segon Acord-marc
per garantir el finançament de les places dels ajuntaments amb el mateix import de 1.800 euros any per plaça.
Per contra, en els darrers 10 anys, els successius governs de la Generalitat de Catalunya han desatès l’educació
dels 0 als 3 anys, malgrat tractar-se d’una competència exclusiva. L’any 2013 el Govern va disminuir en més d’un
50% les aportacions de la Generalitat per al funcionament ordinari de les llars d’infants municipals, passant dels
1.800 euros a menys de 900 per plaça i curs. L’any 2015, es van eliminar també els ajuts per l’escolarització dels
infants en situacions econòmiques desafavorides, i el finançament de les escoles bressol va passar a 0 euros. Una
situació que ja vam denunciar i vam portar al ple per perquè l’Ajuntament reclamés aquests diners. Una denuncia
per part del consistori que, tal com ja vam comunicar, va arribar massa tard i va impedir demanar la totalitat dels
diners que pertocaven.
Del curs 2012-13 al 2018-19, els ajuntaments, que havien estat els grans impulsors de l’escola bressol pública,
d’alta qualitat i assequible, van haver d’assumir la major part del cost financer que per competència correspon a
la Generalitat, a qui li pertoca, a més, establir la planificació de l’oferta de places i el seu finançament d’acord amb
la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). No es va recuperar l’ajuda de la Generalitat fins al curs 2019-2020, amb una
aportació de 1.300 euros i que, avui dia, encara no arriba a la corresponsabilitat acordada amb els ajuntaments
en el seu dia. I, a més, estan finançant els ajuntaments a curs passat, incomplint la normativa.
(exposició sencera al PDF)

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per aquests motius, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l’aprovació pel ple dels següents acords:
PRIMER.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a abordar la universalització de l’Educació infantil,
mitjançant el creixement del nombre de places públiques a on estableixi el nou Mapa de 0-3 anys de Catalunya,
millorant el finançament de les places actuals i, posteriorment, avançar vers el finançament complet del terç del
cost de la plaça corresponent a les famílies.
SEGON.- Dotar d’estabilitat jurídica i financera aquesta etapa educativa, inclosos els nivells 0 i 1 anys, mitjançant
un Acord de govern on es garanteixi els imports concrets del finançament de les escoles bressol municipal durant
els propers anys i establint convenis específics entre cada corporació local i el Departament d’Educació, en base al
reconeixement que les escoles bressol són competència de la Generalitat, a qui pertoca establir l’oferta de places
i el seu finançament, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), tot respectant també el principi
d’autonomia local atès que és un servei públic de titularitat municipal.
TERCER.- Aportar el cost total del que suposa el servei complet de les escoles bressol municipals, incrementant
l’aportació dels 1.600 euros en base al cost real del servei i incloent el finançament de l’esforç de les polítiques
socials dels ajuntaments (tarifació social, ajudes i beques) i atenent l’IPC anual.
QUART.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les depeses
efectuades pel funcionament i les places d’escoles bressol que correspon al Govern de la Generalitat.
CINQUÈ.- Assegurar que l’actual Model del servei públic de qualitat d’educació 0-3 anys s’implementi mitjançant
els centres públics de 0-3 anys dels ajuntaments i de la Generalitat i del seu foment.
SISÈ.- Generar una línia de recursos econòmics i ajuts per cobrir tant el suport educador que requereixen els
infants amb necessitats educatives especials, com la cobertura alimentària i/o d’acollida per als infants de famílies
vulnerables, evitant l’exclusió per motius socioeconòmics.
SETÈ.- Elaborar un nou Mapa i fomentar i facilitar la creació de noves places d’escolarització de 0 a 3 anys,
aprofitant l’important finançament dels Fons Europeus de recuperació, especialment a Reus on, el curs passat, 52
alumnes es van quedar sense plaça, amb l’objectiu d’avançar cap a la universalització d’aquesta etapa educativa
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en els propers anys, vetllant per l’equilibri territorial i tenint en compte l’oferta de les llars d’infants privades sense
afany de lucre, com és el cas de la Llar d’Infants Maria Assumpció Cuadrada.
VUITÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a les
quatre diputacions, a l’aFFaC, a CCOO, a UGT i a USTEC.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_educacio_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
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Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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